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MAANDAG                                                                                                                                                              
                                                   

 

Thema: De lijdende dienaar van de Heer … geroepen 
 
- Begroeting  
 
- Samenzang: Lied 268 (Opwekking) 
 
     1 Hij kwam bij ons, heel gewoon, 
 de Zoon van God als mensenzoon. 
 Hij diende ons als een knecht 
 en heeft zijn leven afgelegd. 
 
 Refrein:Zie onze God, de Koning-knecht, 
   Hij heeft zijn leven afgelegd. 
   Zijn voorbeeld roept 
   om te dienen iedere dag, 
   gedragen door 
   zijn liefd' en kracht. 
 
     2 En in de tuin van de pijn 
 verkoos Hij als een Lam te zijn, 
 verscheurd door angst en verdriet 
 maar toch zei Hij: Uw wil geschied'. 
 
 Refrein: Zie onze God, de Koning-knecht, 
   Hij heeft zijn leven afgelegd. 
   Zijn voorbeeld roept 
   om te dienen iedere dag, 
   gedragen door 
   zijn liefd' en kracht. 
 
     3 Zie je de wonden zo diep. 
 De hand die aard en hemel schiep, 
 vergaf de hand die Hem sloeg. 
 De man, die onze zonden droeg. 
 
 Refrein:  Zie onze God, de Koning-knecht, 
   Hij heeft zijn leven afgelegd. 
   Zijn voorbeeld roept 
   om te dienen iedere dag, 
   gedragen door 
   zijn liefd' en kracht. 
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- Bijbellezingen:  Jesaja 42: 1-7 en Matteüs 26: 57-68 

 
Hier is mijn dienaar, hem zal ik steunen, hij is mijn uitverkorene, in hem 
vind ik vreugde, ik heb hem met mijn geest vervuld. Hij zal alle volken het 
recht doen kennen. Hij schreeuwt niet, hij verheft zijn stem niet, hij roept 
niet luidkeels in het openbaar; het geknakte riet breekt hij niet af, de 
kwijnende vlam zal hij niet doven. Het recht zal hij zuiver doen kennen. 
Ongebroken en vol vuur zal hij het recht op aarde vestigen; de eilanden 
zien naar zijn onderricht uit.  
Dit zegt God, de HEER, die de hemel heeft geschapen en uitgespannen, 
die de aarde heeft uitgehamerd met alles wat zij voortbrengt, die de 
mensen op aarde levensadem geeft, en levensgeest aan allen die daar 
verkeren: In gerechtigheid heb ik, de HEER, jou geroepen. Ik zal je bij de 
hand nemen en je behoeden, ik neem je in dienst voor mijn verbond met 
de mensen en maak je tot een licht voor alle volken, om blinden de ogen te 
openen, om gevangenen te bevrijden uit de kerker, wie in het duister zitten 
uit de gevangenis. 
 
Zij die Jezus gevangengenomen hadden, leidden hem voor aan Kajafas, 
de hogepriester bij wie de schriftgeleerden en de oudsten bijeengekomen 
waren. Petrus volgde hem op een afstand tot op de binnenplaats van het 
paleis van de hogepriester; daar ging hij tussen de knechten zitten om te 
zien hoe het zou aflopen. 
De hogepriesters en het hele Sanhedrin probeerden een valse 
getuigenverklaring tegen Jezus te laten afleggen op grond waarvan ze 
hem ter dood zouden kunnen veroordelen, maar ze vonden er geen, 
hoewel zich vele valse getuigen meldden. Ten slotte meldden er zich twee 
die zeiden: ‘Die man heeft gezegd: “Ik kan de tempel van God afbreken en 
in drie dagen weer opbouwen.”’ 
De hogepriester stond op en vroeg hem: ‘Waarom antwoordt u niet? U 
hoort toch wat deze getuigen zeggen?’ Maar Jezus bleef zwijgen. De 
hogepriester zei: ‘Ik bezweer u bij de levende God, zeg ons of u de 
messias bent, de Zoon van God.’ Jezus antwoordde: ‘U zegt het. Maar ik 
zeg tegen u allen hier: vanaf nu zult u de Mensenzoon zien zitten aan de 
rechterhand van de Machtige en hem zien komen op de wolken van de 
hemel.’ 
Hierop scheurde de hogepriester zijn kleren en hij riep uit: ‘Hij heeft God 
gelasterd! Waarvoor hebben we nog getuigen nodig? Nu hebt u met eigen 
oren gehoord hoe hij God lastert. Wat denkt u?’ Ze antwoordden: ‘Hij is 
schuldig en verdient de doodstraf!’ Daarop spuwden ze hem in het gezicht 
en sloegen hem. Anderen stompten hem en zeiden: ‘Profeteer dan maar 
eens voor ons, messias, wie is het die je geslagen heeft?’ 
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- Samenzang: Gezang 178: 1, 2 en 6 
 
     1 Jezus, om uw lijden groot, 
 om uw leven en uw dood 
 die volbrengen 't recht van God, 
 Kyrie eleison. 
 
     2 Heer, om uw zachtmoedigheid, 
 vorst die op een ezel rijdt 
 en om Sions onwil schreit, 
 Kyrie eleison. 
 
     6 Om het zwijgen, het geduld, 
 waarmee Gij de wet vervult, 
 als men vrucht'loos zoekt naar schuld, 
 Kyrie eleison. 
 
- Overdenking 
 
- Muzikaal moment 
     
- Gebed 
 
- Gedicht: “Stille Week”  (Cor van Vliet) 

 

Stil zijn zal ik 
want de dagen die komen 
heb ik nodig om te 
leren begrijpen waarom. 
Nu zoek ik nog 
naar antwoorden. 
Wie bent U? 
Blinden zien 
doven horen 
lammen staan op. 
 
Geef me een paar dagen 
om te ontdekken 
wie U bent. 
Stil zijn wil ik 
maar wel voorlopig, 
zoals een geheim 
dat straks onthuld wordt. 
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Stil staan wil ik 
bij Uw lijden 
bij Uw sterven, 
dan mag ik weten 
wie U bent, 
wat U deed. 
Omdat het antwoord 
dan gegeven is. 
Het geheim is openbaar geworden. 
De stilte wordt opgeheven 
straks als het zondag wordt. 

 
- Samenzang: Lied 411 (Opwekking) 
 
 Refrein:  Geprezen zij de Here.        ) 
   Dag aan dag draagt Hij ons;  ) 2x 
   die God is ons heil.         ) 
 
 Want het geknakte riet 
 verbreekt Hij niet. 
 Al wat beschadigd is 
 herstelt Hij op den duur. 
 Wat walmt dat dooft Hij niet, 
 want Hij kent ons verdriet. 
 Barmhartig schenkt Hij ons 
 zijn warmte en zijn vuur.  (Refrein) 
  
 Want een verbroken hart 
 veracht Hij niet. 
 Al wat vernederd is, 
 verhoogt Hij op zijn tijd. 
 Hij troost de treurenden, 
 de zwakke beurt Hij op. 
 Barmhartig schenkt Hij ons 
 zijn goedertierenheid.   (Refrein) 
 
- Doven van de eerste kaars 
 
 
 
 
 
 

-    We verlaten in stilte de kerkzaal     - 
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DINSDAG                                                               
     
   

Thema: De lijdende dienaar van de Heer … beschuldigd 
 
- Begroeting  
 
- Samenzang: Psalm 2: 1 en 4 
 
     1 Wat drijft de volken, wat bezielt ze toch? 
 Wat is de waanzin toch die zij beramen? 
 De groten staan gewapend tot de slag, 
 de machtigen der wereld spannen samen. 
 't Is tegen het gezag van God de Here 
 en tegen zijn gezalfde vorst gericht: 
 "Komt", zeggen zij, "laat ons hun banden scheuren, 
 tot alle macht in onze handen ligt"! 
 
     4 O machtigen, o koningen, weest wijs. 
 Laat u gezeggen, rechters zonder rede. 
 Vreest God den Heer en dient Hem naar zijn eis, 
 verheugd u bevend, zoekt bij Hem uw vrede. 
 Kust toch de zoon, opdat gij niet te gronde 
 gaat op uw weg. Te licht wordt hij getart 
 en kan zijn gramschap tegen u ontbranden. 
 Maar zalig zijn die schuilen aan zijn hart. 
 
- Bijbellezingen:  Jesaja 49: 1-6 en Matteüs 27: 11-14 
 
Eilanden, hoor mij aan, verre volken, luister aandachtig. Al in de schoot 
van mijn moeder heeft de HEER mij geroepen, nog voor ze mij baarde 
noemde hij mijn naam. Mijn tong maakte hij scherp als een zwaard, hij 
hield me verborgen in de schaduw van zijn hand; hij maakte me tot een 
puntige pijl, hij stak me weg in zijn pijlkoker. Hij heeft me gezegd: ‘Mijn 
dienaar ben jij. In jou, Israël, toon ik mijn luister.’ 
Maar ik zei: ‘Tevergeefs heb ik me afgemat, ik heb al mijn krachten 
verbruikt, het was voor niets, het heeft geen zin gehad. Maar de HEER zal 
me recht doen, mijn God zal me belonen.’ 
Toen sprak de HEER, die mij al in de moederschoot gevormd heeft tot zijn 
dienaar om Jakob naar hem terug te brengen, om Israël rond hem te 
verzamelen - dat ik aanzien zou genieten bij de HEER en dat mijn God 
mijn sterkte zou zijn. Hij zei: ‘Dat je mijn dienaar bent om de stammen van 
Jakob op te richten en de overlevenden van Israël terug te brengen, dat is 
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 nog maar het begin. Ik zal je maken tot een licht voor alle volken, opdat de 
redding die ik brengen zal tot aan de einden der aarde reikt.’ 
 
De volgende ochtend vroeg namen alle hogepriesters met de oudsten van 
het volk het besluit Jezus ter dood te brengen. Nadat ze hem geboeid 
hadden, leidden ze hem weg en leverden hem over aan Pilatus, de prefect. 
Toen Jezus voor de prefect stond, stelde deze hem de vraag: ‘Bent u de 
koning van de Joden?’ Jezus zei: ‘U zegt het.’ Maar op de beschuldigingen 
die de hogepriesters en oudsten tegen hem inbrachten, antwoordde hij niet 
één keer. Daarop zei Pilatus tegen hem: ‘Hoort u niet wat deze getuigen 
allemaal tegen u inbrengen?’ Hij gaf op geen enkele beschuldiging enig 
weerwoord, wat de prefect zeer verwonderde.  
 
- Samenzang en lezen: Jezus een mens (Hans Bouma)             (melodie Gz. 173) 
       
       Zingen 1 Jezus, een mens die doet wat God verwacht, 
  liefde en recht, de wet en de profeten, 
  als één van ons ooit mens van God mag heten 
  dan hij die zo volmaakt Gods wil volbracht. 
 
 Lezen  2  Zo prachtig als hij is, wordt hij gehaat, 
  hij gaat te ver, hij heeft zijn hart gegeven, 
  hij moet verdwijnen, zo is het geen leven, 
  niemand ter wereld is met hem gebaat. 
 

Zingen 3 Jezus, die niets dan recht en liefde doet, 
 geboeid, verhoord, wat heeft hij toch misdreven, 
 Jezus, een mens zijn roeping trouw gebleven, 
 zelfs Simon Petrus die hem niet meer moet. 

 
Lezen 4  Mens van zijn God, in liefde ligt zijn kracht, 
 mens onder mensen, iedereen tot zegen, 
 koning der Joden, koning van Godswege, 
 koning zo prachtig, koning zonder pracht. 
 
Zingen 5 Koning die dient, die hongert en die dorst 
 naar licht en heil, naar recht en brood voor armen, 
 koning van vrede, koning vol erbarmen, 
 niets kan hem redden, dood moet deze vorst. 
 
Lezen 6  Geen groter smaad: geslagen aan het kruis, 
 mens die niet kan, geen plaats voor hem op aarde, 
 naakt aan het hout, zijn leven heeft geen waarde, 
 koning der Joden, nergens is hij thuis. 
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Zingen 7 Het is volbracht, de weg die hij moest gaan, 
 ten einde toe vervulde hij Gods dromen, 
 hem wacht een thuis, een hemels onderkomen, 
 leef je als hij, voorgoed zul je bestaan. 
 
Lezen 8  Hoezeer gebeukt, gebogen en veracht, 
 innerlijk leeft hij, is hij ongebroken, 
 speer in zijn zij, tot bloedens toe doorstoken, 
 liefde verheft hem tot de hoogste macht. 
 
Zingen 9 Jezus, een mens die doet wat God verwacht, 
 liefde en recht, de wet en de profeten, 
 als één van ons ooit mens van God mag heten 
 dan hij die zo volmaakt Gods wil volbracht. 

 
- Overdenking 
 
- Muzikaal moment 
     
- Gebed 
 
- Gedicht: “Pilatus” (Jan Mul) 
 

Waarom komt gij met deze mens tot mij? 
Veroordeel zelf hem naar uw wet; 
Ik ben het niet, die ´t u belet. 
Zij lijken wel vervuld van razernij. 
 
Ik vind beslist geen schuld in deze mens; 
wat heeft hij toch voor kwaad gedaan? 
ik gesel hem en laat hem gaan. 
´k Voldoe dan toch ten dele aan uw wens. 
 
Wilt u de hand dan aan uw koning slaan? 
Ik laat u kiezen, zegt het mij, 
of Jezus, of Barabbas vrij. 
Die keuze lijkt mij snel genoeg gedaan. 
 
Wat wilt gij dan dat ik met Jezus doe? 
Ik geef hem over aan uw wil, 
ik ben onschuldig, zwijg nu stil. 
Straks spreekt men hiervan tot in Rome toe. 
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Onschuldig bracht gij Mij in het gericht, 
uw schoongewassen hand ten spijt, 

 geen water, maar Mijn bloed bevrijdt. 
 De waarheid breng Ik voor uw oog aan ´t licht. 
 
- Samenzang: Lied 146: 1 - 6 (Zingende Gezegend) 
 
     1 O lam dat lijdt en duldt en draagt 
 de straf die ons de vrede brengt, 
 tot bloedens toe gestriemd, geplaagd - 
 geen rechter die U vrijspraak schenkt. 
 
     2 De hele wereld klaagt U aan, 
 Gij zwijgt, Gij spreekt geen wederwoord, 
 geboeid komt Gij naast mensen staan 
 die schuldig zijn aan broedermoord. 
 
     3 'Verdwijnen moet die zachte stem, 
 laat vrij de man die bloed vergiet, 
 maar kruisig, kruisig, kruisig Hem! 
 wij gunnen Hem de vrijheid niet!' 
 
     4 O Zoon des Vaders, Bar-Abbas, 
 o lam volkomen gaaf en goed, 
 o arts die onze wond genas, 
 vergiet Gij nu uw eigen bloed? 
 
     5 Gij die geen kwaad met kwaad vergeldt, 
 Gij strijdt met recht een goede strijd; 
 geen domme klacht, geen bruut geweld, 
 uw Geest alleen, die wint het pleit! 
 
     6 O Heer, wij kiezen niet voor U, 
 maar Gij, die ons de vrede brengt, 
 Gij kiest voor ons, kiest hier en nu, 
 o rechter die ons vrijspraak schenkt! 
 
 
- Doven van de tweede kaars 
  
 
 
 

-    We verlaten in stilte de kerkzaal     - 
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WOENSDAG                                                        
       

 

Thema: De lijdende dienaar van de Heer … bespot 
 
- Begroeting  
 
- Samenzang: Gezang 181: 1, 2 en 3 
 
     1 Noem de overtreding mij, die Gij begaan hebt, 
 het kwaad, gekruiste Heer, dat Gij gedaan hebt, 
 waaraan uw volk U schuldig heeft bevonden, 
 noem mij uw zonden. 
 
     2 Gij wordt gegeseld en gekroond met doornen, 
 geminacht als de minste der verloor'nen, 
 en als een booswicht, die zijn straf moet dragen, 
 aan 't kruis geslagen. 
 
     3 Zeg mij, waarom men U aldus gehoond heeft, 
 U dus, mijn vorst, gescepterd en gekroond heeft! 
 Om voor mijn schuld verzoening te verwerven, 
 moest Gij dus sterven? 
 
- Bijbellezingen:  Jesaja 50: 4-11 en Mattheüs 27: 27-31 
 
God, de HEER, gaf mij een vaardige tong, waarmee ik de moedeloze kan 
opbeuren. Elke ochtend wekt hij mijn oor, zodat het toegerust is om 
aandachtig te horen. God, de HEER, heeft mijn oren geopend en ik heb 
geen verzet geboden, ik ben niet teruggedeinsd. Ik heb mijn rug 
blootgesteld aan mijn folteraars, wie mij de baard uittrokken, bood ik mijn 
wangen aan. Ik heb mijn gezicht niet verborgen toen ze mij beschimpten 
en bespuwden. God, de HEER, zal mij helpen, daarom word ik niet 
gekwetst en is mijn gezicht zo onbewogen als een rots, want ik weet dat ik 
niet beschaamd zal staan. Hij die mij recht verschaft is nabij. Wie durft 
tegen mij een geding aan te spannen? Laten we samen voor het gerecht 
verschijnen. 
Wie is mijn tegenstander in deze zaak? Laat hij mij tegemoet treden. God, 
de HEER, zal mij helpen - wie zal mij dan veroordelen? Mijn belagers 
vallen uiteen als een kledingstuk, als een gewaad dat ten prooi is aan de 
motten. Wie van jullie heeft ontzag voor de HEER? Wie luistert naar de 
stem van zijn dienaar? Hij die door de duisternis gaat en geen licht meer 
ziet, en die dan vertrouwt op de naam van de HEER en vertrouwen stelt in 
zijn God.                                         -10- 

Maar jullie allen ontsteken vuur en wapenen je met brandpijlen. Ga door de 
gloed van dat vuur, brand je aan je eigen pijlen! Ik ben het die jullie dit laat 
overkomen, in vreselijke pijn zul je bezwijken. 
 
De soldaten van de prefect namen Jezus mee naar het pretorium en 
verzamelden de hele cohort om hem heen. Ze kleedden hem uit en deden 
hem een scharlakenrode mantel om, ze vlochten een kroon van 
doorntakken en zetten die op zijn hoofd. Ze gaven hem een rietstok in zijn 
rechterhand en vielen voor hem op de knieën. Spottend zeiden ze: 
‘Gegroet, koning van de Joden,’ en ze spuwden op hem, pakten hem de 
rietstok weer af en sloegen hem tegen het hoofd. Nadat ze hem zo hadden 
bespot, trokken ze hem de mantel uit, deden hem zijn kleren weer aan en 
leidden hem weg om hem te kruisigen. 
 
- Samenzang: Gezang 177: 1, 2 en 3 
 
     1 Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten, 
 in deze zee verzinken mijn gedachten: 
 o liefde die, om zondaars te bevrijden, 
 zo zwaar moest lijden. 
 
     2 'k Zie U, God zelf, in eeuwigheid geprezen, 
 tot in de dood als mens gehoorzaam wezen, 
 in onze plaats gemarteld en geslagen, 
 de zonde dragen. 
 
     3 O allerheiligst, onuitspreeklijk wonder: 
 de Rechter zelf gaat aan het recht ten onder. 
 O wreed geding; wie kan geheel doorgronden 
 de vloek der zonden. 
 
- Overdenking 
 
- Muzikaal moment 
     
- Gebed 
 
- Gedicht: “Waarom” (Nel Benschop) 

 

Hoe kan het, God, dat Gij Uw eigen Zoon verliet, 
terwijl Gij over duivel, hel en dood gebiedt? 
Waarom blijft nu de hemel doof en stom? 
Waarom? 
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Hoe is het mogelijk, dat nu Uw eigen Kind 
de weg naar Uw erbarmen en Uw troost niet vindt? 
Waarom ziet Hij slechts moordenaars rondom? 
Waarom? 
 
Waarom moet Hij dit lijden dragen om de schuld 
der hele wereld, totdat alles is vervuld? 
Waarom zwijgt Gij nu in Uw heiligdom? 
Waarom? 
 
En waarom, als Uw Zoon de straf gedragen heeft, 
heerst er nog zoveel pijn en angst bij al wat leeft? 
Het duurt zo lang voordat Gij zegt: ‘Ik kom’. 
Waarom? 

 
- Samenzang: Lied 480 (Opwekking) 
 
      Refrein: U stierf voor mij, mijn Jezus, 
  veracht om mij, mijn God; 
  uw lichaam verbroken 
  om mijn ongerechtigheid, 
  uw bloed heeft mij bevrijd. 
 
      U kwam bij ons om een mens te zijn, 
 als een kind zo hulpeloos en klein. 
 Een man van smarten, veracht en bespot, 
 de Zoon van God, de Koning, 
 U droeg mijn pijn.    (Refrein) 
 
     Daar aan het kruishout werd U gedood, 
 door uw striemen droeg U al mijn nood. 
 Uw kostbaar bloed bracht verlossing voor mij, 
 van zonde vrij, door Jezus' genade groot.  
 
      De dood verloor zijn grote kracht, 
 Jezus heeft nu alle macht, 
 brak de vloek van satans rijk, 
 bracht het Hemels koninkrijk; 
 Heilig Koning!     (Refrein 2x) 
 
- Doven van de derde kaars 
 

-    We verlaten in stilte de kerkzaal     - 
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DONDERDAG                                                       
       

 

Thema: De lijdende dienaar van de Heer … verstoten 
 
- Begroeting  
 
- Samenzang: Gezang 187: 1 en 2 
 
     1 Daar gaat een lam en draagt de schuld 
 der wereld met zich mede; 
 het boet in eindeloos geduld 
 voor al wat wij misdeden. 
 Daar gaat het en het wordt zo moe, 
 stil gaat het naar de slachtbank toe, 
 't vindt nergens meer een weide. 
 Smaad neemt het op zich, hoon en spot, 
 wonden en doodsangst zijn zijn lot 
 en zegt: dit wil ik lijden. 
 
     2 Ik zal daarvoor mijn leven lang 
 U danken, dit gedenken: 
 de liefde, die 'k van U ontvang, 
 U, Jezus, wederschenken. 
 Gij zijt het licht, Heer, van mijn hart; 
 wanneer het in de dood verstart, 
 dan zijt Gij nog mijn leven. 
 Niets heb ik van mijzelve meer, 
 zie, alles wat ik ben, o Heer, 
 zij in uw hand gegeven. 
 
- Bijbellezingen:  Jesaja 52: 13 - 53: 5 en Matteüs 27: 32-44 

 
Ja, mijn dienaar zal slagen, hij zal groots zijn, hoog verheven in aanzien. 
Zoals hij velen deed huiveren - zo gruwelijk, zo onmenselijk was zijn 
aanblik, zijn uiterlijk had niets meer van een mens -, zo zal hij veel volken 
opschrikken, en koningen zullen sprakeloos staan. En zij aan wie niets was 
verteld, zullen zien, zij die niets hadden gehoord, zullen begrijpen.  
Wie kan geloven wat wij hebben gehoord? Aan wie is de macht van de 
HEER geopenbaard?Als een loot schoot hij op onder Gods ogen, als een 
wortel die uitloopt in dorre grond. Onopvallend was zijn uiterlijk, hij miste 
iedere schoonheid, zijn aanblik kon ons niet bekoren. Hij werd veracht, 
door mensen gemeden, hij was een man die het lijden kende en met ziekte 
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 vertrouwd was, een man die zijn gelaat voor ons verborg, veracht, door 
ons verguisd en geminacht.  
Maar hij was het die onze ziekten droeg, die ons lijden op zich nam. Wij 
echter zagen hem als een verstoteling, door God geslagen en vernederd. 
Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. Voor 
ons welzijn werd hij getuchtigd, zijn striemen brachten ons genezing.  
 
Bij het verlaten van het pretorium troffen ze een man uit Cyrene die Simon 
heette, en hem dwongen ze het kruis te dragen. Zo kwamen ze bij de plek 
die Golgota genoemd wordt, wat ‘schedelplaats’ betekent.  
Ze gaven Jezus met gal vermengde wijn, maar toen hij die geproefd had, 
weigerde hij ervan te drinken.  
Nadat ze hem gekruisigd hadden, verdeelden ze zijn kleren onder elkaar 
door erom te dobbelen, en ze bleven daar zitten om hem te bewaken. 
Boven zijn hoofd bevestigden ze de aanklacht, die luidde: ‘Dit is Jezus, de 
koning van de Joden’.  
Daarna werden er naast hem twee misdadigers gekruisigd, de een rechts 
van hem, de ander links. De voorbijgangers keken hoofdschuddend toe en 
dreven de spot met hem: ‘Jij was toch de man die de tempel kon afbreken 
en in drie dagen weer opbouwen? Als je de Zoon van God bent, red jezelf 
dan maar en kom van dat kruis af!’ Ook de hogepriesters, de 
schriftgeleerden en de oudsten maakten zulke spottende opmerkingen: 
‘Anderen heeft hij gered, maar zichzelf redden kan hij niet. Hij is toch 
koning van Israël, laat hij dan nu van het kruis afkomen, dan zullen we in 
hem geloven. Hij heeft zijn vertrouwen in God gesteld, laat die hem nu dan 
redden, als hij hem tenminste goedgezind is. Hij heeft immers gezegd: “Ik 
ben de Zoon van God.”’ Precies zo beschimpten hem de misdadigers die 
samen met hem gekruisigd waren.  
 
- Samenzang: Psalm 89: 14 en 18 
 
     14 En toch, en toch hebt Gij verstoten en versmaad 
 de koning die Gij zelf gezalfd hebt naar uw raad, 
 toch toornt Gij op uw knecht, hij is van U verstoken, 
 zijn kroon ligt in het stof, zijn sterkte is gebroken 
 Geen wal, geen toren weert de plunderende bende. 
 Het nabuurvolk bespot zijn bittere ellende. 
 
     18 Uw vijanden, o Heer, uw vijanden rondom, 
 hoe honen zij uw knecht, o God van David, kom! 
 Het spoor is uitgewist van uw gezalfde koning. 
 Herstel in heerlijkheid het land van melk en honing. 
 Laat Davids zoon de spot der heidenen beschamen. 
 Geloofd zij God de Heer voor eeuwig. Amen, amen. 
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- Overdenking 
 
- Muzikaal moment 
     
- Gebed 
 
- Gedicht: “Simon van Cyrene” (Nel Benschop) 
 

Ik word gedwongen, om Zijn kruis te dragen, 
maar alles in mij spant zich tot verzet; 
heb ik het rècht niet, om mij te beklagen, 
dat ik het kruis moet torsen, dat Gods wet 
vervloekt heeft? Dat ik ga als een verloorne, 
als één, die om zijn misdaad boeten moet? 
En dat die Jezus, met Zijn kroon van doornen, 
mij trekt in Zijn vernedering, voorgoed? 
Heb ik het rècht niet, om mij te verzetten 
als Jezus mij mijn naam kost en mijn eer? 
En heeft geen mens de macht, dit te beletten? 
Is God zelf doof voor mijn gerecht verweer? 
 
- Wie voor de Heer het kruishout heeft gedragen, 
en zijn verzet laat varen, voor altijd, 
diens zonden zijn met Hem aan ’t kruis geslagen: 
wie met Hem lijdt, deelt in Zijn heerlijkheid. 

  
 
 
- Samenzang: Lied 578 (Opwekking)  
 

U redde mij en riep mijn naam, 
gaf mij weer hoop, een nieuw bestaan,  
bekleed met uw gerechtigheid; 
0, Jezus, U redde mij. 
 
Met U verzoend, werd ik weer rein,  
U nam mijn schuld en droeg mijn pijn.  
Nu ben ik vrij, volmaakt in U; 
o, Jezus, U redde mij.    (2x) 
 
Voor U mij maakte, had U mij lief, Heer  
en werd ik door U gekend. 
Ik ben geschapen 
naar uw evenbeeld, o Heer, 
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U zocht mij en U kocht mij,  
U vergoot uw bloed voor mij.  
Een nieuwe schepping 
naar uw evenbeeld, o Heer;  
U redde mij, U redde mij.    (2x) 

 
 
- Doven van de vierde kaars 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-    We verlaten in stilte de kerkzaal     - 
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GOEDE VRIJDAG                                                       
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Voor deze dienst ontvangt u een aparte liturgie) 
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ZATERDAG                                                           
       

 

Thema: De lijdende dienaar van de Heer … verlaten 
 
- Begroeting  
 
- Samenzang: Lied 148: 1-4 (Zingende Gezegend) 
 
     1 O nacht zo lang, gij langste aller nachten, 
 is God vergeten wat Hij heeft beloofd - 
 zijn wij verbannen, weg uit zijn gedachten, 
 het allerlaatste vonkje hoop gedoofd? 
 
     2 Keer tot ons weer, o zaad zo diep verloren, 
 weet dat de oogst der wereld op U wacht; 
 Gij Zoon van God, Gij mens met open oren, 
 treed weer naar voren, kom in deze nacht! 
 
     3 Oase in een woestenij van dromen, 
 o vuurkolom, bevestig onze voet, 
 Gij sprankje hoop, te goeder uur gekomen, 
 ga voor ons uit, de morgen tegemoet. 
 
     4 Maak deze nacht, de langste aller nachten, 
 licht als de dag, die lachend leven vindt 
 en leg ons lot terug in Gods gedachten, 
 Gij licht, die nacht en nevel overwint. 
 
- Bijbellezingen:  Jesaja 53: 6-12 en Matteüs 27: 57-61 
 
Wij dwaalden rond als schapen, ieder zocht zijn eigen weg; maar de 
wandaden van ons allen liet de HEER op hem neerkomen. Hij werd 
mishandeld, maar verzette zich niet en deed zijn mond niet open. Als een 
schaap dat naar de slacht wordt geleid, als een ooi die stil is bij haar 
scheerders deed hij zijn mond niet open. 
Door een onrechtvaardig vonnis werd hij weggenomen. Wie van zijn 
tijdgenoten heeft er oog voor gehad? Hij werd verbannen uit het land der 
levenden, om de zonden van mijn volk werd hij geslagen.  
Hij kreeg een graf bij misdadigers, zijn laatste rustplaats was bij de rijken; 
toch had hij nooit enig onrecht begaan, nooit bedrieglijke taal gesproken.  
Maar de HEER wilde hem breken, hij maakte hem ziek. Hij offerde zijn 
leven voor hun schuld, om zijn nageslacht te zien en lang te leven.  
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En door zijn toedoen slaagde wat de HEER wilde. Na het lijden dat hij 
moest doorstaan, zag hij het licht en werd met kennis verzadigd. Mijn 
rechtvaardige dienaar verschaft velen recht, hij neemt hun wandaden op 
zich. Daarom ken ik hem een plaats toe onder velen en zal hij met 
machtigen delen in de buit, omdat hij zijn leven prijsgaf aan de dood en 
zich tot de zondaars liet rekenen. Hij droeg echter de schuld van velen en 
nam het voor zondaars op.  
 
Toen de avond gevallen was, arriveerde er een rijke man die uit Arimatea 
afkomstig was. Hij heette Josef en was ook een leerling van Jezus 
geworden. Hij meldde zich bij Pilatus en vroeg hem om het lichaam van 
Jezus. Hierop gaf Pilatus bevel het aan hem af te staan.  
Josef nam het lichaam mee, wikkelde het in zuiver linnen en legde het in 
het nieuwe rotsgraf dat hij voor zichzelf had laten uithouwen. Toen rolde hij 
een grote steen voor de ingang van het graf en vertrok.  
Maria uit Magdala en de andere Maria bleven achter, ze waren tegenover 
het graf gaan zitten. 
 
- Samenzang: Lied 271: 1, 2 en 5 (Zingende Gezegend) 
 
     1 Een bange, al te lange nacht 
 waaraan geen einde komt - 
 is dat de toekomst die ons wacht, 
 een stem die zwijgt, verstomd? 
 
     2 Laat Gij, o God, ons zo alleen? 
 Allang zijn wij U kwijt! 
 Of gingen wij soms van U heen 
 in ongehoorzaamheid? 
 
     5 Nog nooit was er zo'n grote angst, 
 nooit dreigde zo de dood; 
 of duurt de nacht altijd het langst 
 vlak voor het morgenrood? 
 
- Overdenking 
 
- Muzikaal moment  
     
- Gebed 
 
 
 
 

-19- 



- Gedicht: “Zoveel nacht” (Hans Bouma) 

 

O God, wij weten het: 
uw Zoon is de Levende, 
met vaste hand hebt Gij hem opgericht, 
een exodus bezorgd, 
 
met vaste hand 
hebt Gij dwars door de dood heen 
bewaard en bevestigd. 
 
Het is avond geweest. 
En het is morgen geweest. 
Het licht heeft de duisternis overwonnen. 
Het is niet meer te keren: 
dat deze wereld uw Koninkrijk wordt. 
 
Maar toch o God. 
Zoveel nacht om ons heen. 
Zoveel onrecht, zoveel liefdeloosheid. 
Zoveel verdriet, zoveel wanhoop. 
 
Zoveel nacht om ons heen. 
Zoveel nacht ook in onszelf. 
 
Ontferm U over ons. 
Til ons naar uw licht. 
Genade o God, genade. 

 
 
- Samenzang: Lied 258: 1-4 (Zingende Gezegend)  
 
     1 Al zit gij in het duister 
 van duivel en van dood, 
 geklonken in een kluister, 
 een mens ternauwernood - 
 sta op, uw heil zal komen, 
 houd hoog uw hoofd gericht, 
 verjaag uw boze dromen: 
 daarboven straalt een licht! 
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     2 Al dwaalt gij hier beneden 
 doodlopend in verdriet, 
 zodat de dag van heden 
 geen hand voor ogen ziet, 
 blijf vol vertrouwen hopen, 
 houd hoog uw hoofd gericht, 
 en open wijd uw ogen: 
 het zonlicht is in zicht! 
 
     3 God dank, er is gekomen 
 een gids in onze grot. 
 Wat heeft Hij meegenomen? 
 Een lamp, het licht van God! 
 Volg Hem door alle gangen, 
 houd hoog uw hoofd gericht: 
 het donker wordt gevangen, 
 het licht krijgt overwicht. 
 
     4 Sta op, treed uit het duister, 
 loop dóór, de dood voorbij 
 en huiver niet, maar luister: 
 een loflied zingen wij! 
 Rondom u is het wonder, 
 houd hoog uw hoofd gericht: 
 uw grot, uw graf, hoe donker, 
 vol veelbelovend licht! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-    We verlaten in stilte de kerkzaal     - 
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